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MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPoSPoLITEJ PoLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2010 r.

o zarząd|zeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 7 ust. 2 i afi. 8 ustawy z dnta 27 wrześrua |990 r. o wyborue Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz.

1271,22003 r. Nr 57, poz. 507 i Nr 130, poz. 1188,22004 r. Nr 25, poz.2l9,22006 r. Nr 218, poz.

1592,22007 r.Nr25, poz. 162 iNr 112,po2.766,22008r.Nr 171, poz. 1056orazz2009r. Nr 119,

poz.999,Nr 202' poz. 1547 i Nr 213, poz. |65I ipoz.1652)' stanowi się, co naĘpuje:

s1.
ZarządzatnwyboryPre4ldentaRzeczypospolitejPolskiej.

s2.
Datę wyborów wymaczamnaniedzielę dnla}} czerwca 2010 r.

s3.
Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy,

stanowiący załącmk do niniej szego postanowienia.

s4.
Postanowienie wchodzi w iycie z dniem podpisania.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław Komorowski



Załącznk do postanowienia Marszałka Sejmu RzeczypospolĘ Polskiej

z dnlaZ| kwiętnia 2010 r'(poz. ...)

ARZ WYBORCZY

Data wykonania
czynności wyborczvch

Treśó czvnności

2
to dnia 26 kwietnia 2010 - zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych

kandydatów na Prerydenta Rzeczypospolitej Polskiej

lo dnia 6 maja 2010 r. powołanie okręgowych komisj i wyborczych

1s dnia 6 maja 2010 r. do
todz.24oo

- Ąoszenie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta RzeczypospolĘ
Polskiej do zarejestrowania

lo dnia 16maja2010 r. - podanie do wiadomości publiczrrej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

ls dnia 2l maja2010 r. - z$asz,anie przsz armatorów wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich
statkach morskich

lo dnia 28maja20l0r. - zglaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przezpehlomocników komitetóv
wyborczych

lo dnia 30 maja 2010 r. - podanie do wiadomoŚci publiczrej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania za
granicąoraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

ń dnia 30 maja 2010 r.

lo dnia 6 czerwca2Ol0 r.

- składanie przezżnłnlerzy petniących zasadnicząlub okresowąshrŹbę wojskowąoraz
pehiących słuzbę w charakterze kandydatów naiohierzy zawodowych lub odbywających
ór/lczenia i przeszkolenie wojskowe, atakże ratowników odbywającychzasadnicząsłu:żbę w
obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek
skoszmowanych' funkcjonariusry Biura ochrony Rządu' Strażry Granicznej, Państwowej
Strazy Pożanrej i Służby Więziennej pehiących służbę w systemie skoszarowan5nn, wnioskóv
o dopisanie do spisu wyborców sporządzanego dla miejscowoŚci, w któĘ odbywają służbę

lo dnia 31 maja 2010 r. - podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na PrezydentaRzecrypospolĘ
Polskiej

ń dnia 5 czerwca}0|O r.

lo dnia 18 cz,erutcaZDl0
'. do godz.24oo

- nieodpłatne ro4rowszechnianie audycji wyborcrych prrygotowanychprzezkomitety wyborczt
w ogólnolaajowych programach publiczrych nadawców radiowych i telewiryjnych'

- odpłatre ro4rowszechnianie audycji wyborczych prrygotowanychprzezkomitety wyborcze w
programach publiczrrych i niepubliczrych nadawców radiowych i telewizyjnych

lo dnia 6 czerwca20l0 r. - powołanie przezwójtów lub burmistrzów (prezydentów miast) obwodowych komisji
wyborczych,

sporządzenie spisów wyborców przez gminy

lo dnia l0 czerwca 2010 - składanie wniosków o sporządzenie aktu pehromocnictwa do głosowania,

- składanie wniosków przezwyborców przebywających czasowo na obszarze gminy lub
wyborców nigdzie niezamieszkaĘch o dopisanie do spisu wyborców

lo dnia 15 czerwcaZ0l0 . składanie wniosków przezwybotców niepehrosprawnych o dopisanie ich do spisu w wybraqm
rbwodzię głosowania na obszarze gminy właściwej ze wzg|ędtt na miejsce stałego zamieszkania

lo dnia 17 czewtca2OlO - z$aszanieprzezwyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o
wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych na Ęch statkacĘ

- zglaszanieptzezwyborców przebywającychza granicąwniosków o wpisanie do spisu
wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą

v dniu 18 czerivca}0l0r.
> godz.24oo

zakof rczenie kampanii wyborczej

v dniu 20 czerwca20l0 r.
rodz. 600-2000

głosowanie


